
แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน ตุลำคม 2563 1,669.20 บำท 1,669.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด               
รำคำ 1,669.20 บำท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด  
       รำคำ 1,669.20 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.004   วันท่ี 6 
ตุลำคม ๒๕๖3

2 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน ตุลำคม 2563

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

3 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน ตุลำคม 2563

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

4 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน ตุลำคม 2563

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

5 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ตุลำคม 2563 5,300.00 บำท 5,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 5,300.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 5,300.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.005   วันท่ี 6 
 ตุลำคม  ๒๕๖3

6 จ้ำงท้ำส่ือรณรงค์เผยแพร่สัปดำห์สุขภำพจิต
แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 ประเด็น 
“Working Together สุขภำพจิตไทย ก้ำว
ไปพร้อมกัน” ในวันท่ี 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖
3 ณ โรงพยำบำลปทุมธำนี อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี

38,948.00 บำท 38,948.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ้ำกัด           
    รำคำ 38,948.00 บำท

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ้ำกัด                      
รำคำ 38,948.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.007   วันท่ี 30
  ตุลำคม  ๒๕๖3

7 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ตุลำคม 2563 5,082.89 บำท 5,082.89 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 5,082.89 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
5,082.89 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง พฤศจิกำยน 2563 5,000.00 บำท 5,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 5,000.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 5,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.009   วันท่ี 3  
 พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

2 ตรวจเช็คระยะกำรใช้งำน ระยะกำรตรวจ 
110,000 กิโลเมตร และซ่อมบ้ำรุงรถยนต์
กระบะ หมำยเลขทะเบียน กร-4612 
นนทบุรี

2,475.07 บำท 2,475.07 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ้ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ้ำกัด รำคำ 2,475.07 บำท

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้
จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด รำคำ
 2,475.07 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0010   วันท่ี 5
 พฤศจิกำยน ๒๕๖3

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำร เลเซอร์ปร้ิน
เตอร์ ย่ีห้อ Fuji xerox M115W เลข
ครุภัณฑ์ 
B0827-61-7440-010-0001/04

300.00 บำท 300.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิงค์เลด้ี รำคำ 300.00 บำท ร้ำนอิงค์เลด้ี รำคำ 300.00
 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0011   วันท่ี 6
  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

4 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) โครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร
ด้ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 4 ธันวำคม ๒๕๖3 จ้ำนวน 
41.824 ลิตร

1,000.00 บำท 1,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 1,000.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 1,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0016   วันท่ี 
16 พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

5 จ้ำงท้ำกระเป๋ำใส่เอกสำรโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร
ด้ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 4 ธันวำคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

7,875.00 บำท 7,875.00 บำท เฉพำะเจำะจง เอนน่ี ไอเด็นทิต้ี โดย นำงสำวจิรำนุช 
สำยสุคนธ์ รำคำ 7,875.00 บำท

เอนน่ี ไอเด็นทิต้ี โดย 
นำงสำวจิรำนุช 
สำยสุคนธ์ รำคำ 7,875.00
 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0014   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

6 จ้ำงท้ำตรำยำง 920.20 บำท 920.20 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิริยะ รำคำ 920.20 บำท ร้ำนวิริยะ รำคำ 920.20 
บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0015   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2563
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบำยกำร
ด้ำเนินงำนสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 4 ธันวำคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จ้ำนวน
 460 หน้ำ

184.00 บำท 184.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.นิศรำ  ผ่องใส  
             รำคำ 184.00 บำท

ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.
นิศรำ  ผ่องใส               
รำคำ 184.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0013   วันท่ี 
18  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,288.๐4 บำท 11,288.๐4 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด         
      รำคำ 11,288.๐4 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด               รำคำ 
11,288.๐4 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0019   วันท่ี 
25  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 20,799.06 บำท 20,799.06 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด         
      รำคำ 20,799.06 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด               รำคำ 
20,799.06 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0018   วันท่ี 
25  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน พฤศจิกำยน 2563

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

11 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน พฤศจิกำยน 2563

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

12 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน พฤศจิกำยน 2563

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

13 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน พฤศจิกำยน 
2563

4,797.43 บำท 4,797.43 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 4,797.43 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
4,797.43 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน ธันวำคม 2563 1,669.20 บำท 1,669.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด               
รำคำ 1,669.20 บำท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด  
       รำคำ 1,669.20 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0022   วันท่ี 1
 ธันวำคม ๒๕๖3

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ธันวำคม 2563 2,500.00 บำท 2,500.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 2,500.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 2,500.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0025   วันท่ี 4
   ธันวำคม  ๒๕๖3

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมวิทยำกรกำร
เสริมสร้ำงพัฒนำเด็กไทย ด้วยกิจกรรม คิด
เป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ปีงบประมำณ 
2564 รุ่นท่ี 1 (จังหวัดนครนำยก ปทุมธำนี
 พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี) ระหว่ำงวันท่ี 
14 - 15 ธันวำคม ๒๕๖3 จ้ำนวน 1,584
 หน้ำ

633.60 บำท 633.60 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.นิศรำ  ผ่องใส  
             รำคำ 633.60 บำท

ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.
นิศรำ  ผ่องใส               
รำคำ 633.60 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0024   วันท่ี 4
  ธันวำคม  ๒๕๖3

4 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) โครงกำรอบรม
วิทยำกรกำรเสริมสร้ำงพัฒนำเด็กไทย ด้วย
กิจกรรม คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) 
ปีงบประมำณ 2564 รุ่นท่ี 1 (จังหวัด
นครนำยก ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ 
สระบุรี) ระหว่ำงวันท่ี 14 - 15 ธันวำคม 
๒๕๖3 ณ โรงแรมเดอะเล็คกำซี อ้ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ้ำนวน 
41.254 ลิตร

1,000.00 บำท 1,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 1,000.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 1,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0023   วันท่ี 4
 ธันวำคม ๒๕๖3

5 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน ธันวำคม 2563

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

6 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน ธันวำคม 2563

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

7 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน ธันวำคม 2563

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2563



8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ้ำนวน 8 รำยกำร 
ประจ้ำปีงบประมำณ 2564

140,000.00 บำท 140,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)         
รำคำ 140,000.00 บำท

บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด 
(ส้ำนักงำนใหญ่)         รำคำ
 140,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0027   วันท่ี 7
  ธันวำคม  ๒๕๖3

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,490.๐๐ บำท 1,490.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ำกัด (มหำชน)         
รำคำ 1,490.๐๐ บำท

บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ำกัด 
(มหำชน)         รำคำ 
1,490.๐๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0032   วันท่ี 
25  ธันวำคม  ๒๕๖3

10 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ธันวำคม 2563 6,828.45 บำท 6,828.45 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 6,828.45 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
6,828.45 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน มกรำคม 2564 1,669.20 บำท 1,669.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด               
รำคำ 1,669.20 บำท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด  
       รำคำ 1,669.20 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0040   วันท่ี 
19 มกรำคม ๒๕๖4

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง มกรำคม 2564 4,050.00 บำท 4,050.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง               รำคำ 4,050.00
 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง               
รำคำ 4,050.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0035   วันท่ี 5
   มกรำคม  ๒๕๖4

3 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน มกรำคม 2564

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

4 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน มกรำคม 2564

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

5 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน มกรำคม 2564

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

6 จ้ำงพิมพ์สต๊ิกเกอร์ประชำสัมพันธ์ Mental 
Health Check In เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตในเขตสุขภำพจิตท่ี 4 
จ้ำนวน 1,000 ใบ

14,980.00 บำท 14,980.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ้ำกัด         
รำคำ 14,980.00 บำท

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ้ำกัด         รำคำ 
14,980.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0036   วันท่ี 7
  มกรำคม  ๒๕๖4

7 จ้ำงพิมพ์หนังสือสำระส้ำคัญ 
พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ.2551 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
จ้ำนวน 500 เล่ม

29,960.00 บำท 29,960.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ้ำกัด         
รำคำ 29,960.00 บำท

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง 
จ้ำกัด         รำคำ 
29,960.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0037   วันท่ี 7
  มกรำคม  ๒๕๖4

8 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน มกรำคม 2564 2,662.49 บำท 2,662.49 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 2,662.49 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
2,662.49 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3

9 จ้ำงท้ำตรำยำง ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 4 กรม
สุขภำพจิต

374.50 บำท 374.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดเวอร์สกู๊ดส์ จ้ำกัด             
  รำคำ 374.50 บำท

บริษัท แอดเวอร์สกู๊ดส์ จ้ำกัด
               รำคำ 374.50
 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0043   วันท่ี 
29  มกรำคม  ๒๕๖4

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี



10 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
ตรวจรำชกำรและนิเทศกรณีปกติ รอบท่ี 1 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เขต
สุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ใน
ระหว่ำงวันท่ี 1 - 19 กุมภำพันธ์ 2564 ณ 
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 จ้ำนวน 77.425 ลิตร 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,000.0๐ บำท 2,000.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 2,000.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
2,000.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0041   วันท่ี 
29  มกรำคม  ๒๕๖4



แบบ สขร.1

1 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท้ำควำมสะอำด 
งวดเดือน กุมภำพันธ์ 2564

9,900.00 บำท 9,900.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้                     
รำคำ 9,900 บำท

นำงสำวอ้ำนวย ปุ่มไม้        
      รำคำ 9,900 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.002   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

2 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน กุมภำพันธ์ 2564

10,300.00 บำท 10,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 10,300 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 10,300 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

3 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน กุมภำพันธ์ 2564

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

4 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน กุมภำพันธ์ 
2564

3,613.77 บำท 3,613.77 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 3,613.77 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) รำคำ 3,613.77 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3

5 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง กุมภำพันธ์ 2564 4,640.00 บำท 4,640.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 4,640.00 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
4,640.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0042 วันท่ี 2 
กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

6 จ้ำงจัดท้ำชุดส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมควำมรอบรู้สุขภำพจิตใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิต
ในเขตสุขภำพจิตท่ี 4 จ้ำนวน 1,500 ใบ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 96,300.00 บำท  96,300.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ้ำกัด รำคำ 
96,300.00 บำท

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส 
จ้ำกัด รำคำ 96,300.00 
บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0044   วันท่ี 
15   กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

7 จ้ำงท้ำพัดส่ือกำรเรียนรู้ “กำรดูแล
สุขภำพจิตผู้สูงอำยุด้วยวัคซีนใจ” ใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 เพ่ือส่งเสริมป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิต
ในเขตสุขภำพจิตท่ี 4 จ้ำนวน 4,000 ใบ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

68,480.00 บำท 68,480.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกกะ อ๊ิงค์ จ้ำกัด         รำคำ 
68,480.00 บำท

บริษัท เมกกะ อ๊ิงค์ จ้ำกัด    
     รำคำ 68,480.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0045   วันท่ี 
15  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

8 จ้ำงท้ำป้ำยสแตนด้ีเพ่ือส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพจิตในสถำนกำรณ์โควิด-19 เพ่ือ
ส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในเขต
สุขภำพจิตท่ี 4 จ้ำนวน 4 ช้ิน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

3,584.50                    3,584.50                    เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกกะ อ๊ิงค์ จ้ำกัด         รำคำ 
3,584.50

บริษัท เมกกะ อ๊ิงค์ จ้ำกัด    
     รำคำ 3,584.50

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0046   วันท่ี 
16  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2564



9 จ้ำงท้ำส่ือเต้นกำร์ด (ปฏิทินต้ังโต๊ะ) เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ “Mental Health Check 
In” จ้ำนวน 10 ช้ิน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21,400.00 บำท 21,400.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ต้ิง 
จ้ำกัด รำคำ 68,480.00 บำท

บริษัท ทีเจ ดีไซน์ แอนด์ 
ปร้ินท์ต้ิง จ้ำกัด         รำคำ
 68,480.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0047   วันท่ี 
16  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

10 ซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะชีวิตและ
สร้ำงสรรค์พลังใจ (Strong Together) ให้
วัยทีนเขตสุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 
ในวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงเรียน
แก้วอินทร์สุธำอุทิศ อ้ำเภอบำงใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี จ้ำนวน 
1 งำน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

380.00 บำท 380.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรียนดี         รำคำ 380.00 บำท ร้ำนเรียนดี         รำคำ 
380.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0048   วันท่ี 
18  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

11 ถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะชีวิต
และสร้ำงสรรค์พลังใจ (Strong Together) 
ให้วัยทีนเขตสุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 
2564 ในวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 
ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธำอุทิศ อ้ำเภอบำง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ้ำนวน 240 แผ่น 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

132.68 บำท 132.68 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงกอกพลูพร้ินต์ เซอร์วิส         
รำคำ 132.68 บำท

ร้ำนบำงกอกพลูพร้ินต์ 
เซอร์วิส         รำคำ 
132.68 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0049   วันท่ี 
18  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

12 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) โครงกำรอบรม
พัฒนำทักษะชีวิตและสร้ำงสรรค์พลังใจ 
(Strong Together) ให้วัยทีนเขตสุขภำพท่ี 
4 ปีงบประมำณ 2564 ในวันท่ี 25 
กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนแก้วอินทร์
สุธำอุทิศ อ้ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
จ้ำนวน 18.491 ลิตร

500.00 บำท 500.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 500.00 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
500.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0050   วันท่ี 
18  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4

13 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมรอบรู้สุขภำพจิต
และพฤติกรรมสุขภำพจิตท่ีพึงประสงค์ เขต
สุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ในวันท่ี 
2 มีนำคม 2564 ณ ตลำดวิเศษชัยชำญ 
ต้ำบลศำลเจ้ำโรงทอง อ้ำเภอวิเศษชัยชำญ 
จังหวัดอ่ำงทอง จ้ำนวน 25.887 ลิตร โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง

700.0๐ บำท 700.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 700.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
700.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0051   วันท่ี 
18  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4



14 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
ตรวจรำชกำรและนิเทศกรณีปกติ รอบท่ี 1 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เขต
สุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ใน
ระหว่ำงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี
 12 มีนำคม 2564 ณ เขตสุขภำพจิตท่ี 4 
จ้ำนวน 115.216 ลิตร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

3,000.0๐ บำท 3,000.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 3,000.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
3,000.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0053   วันท่ี 
19  กุมภำพันธ์  ๒๕๖4



แบบ สขร.1

1 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์       
งวดเดือน มีนำคม 2564

9,840.00 บำท 9,840.00 บำท เฉพำะเจำะจง นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ                  
รำคำ 9,840 บำท

นำยสนธญำ ก๋อยสุวรรณ     
      รำคำ 9,840 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.001   วันท่ี 29
  กันยำยน  ๒๕๖3

2 เช่ำรถยนต์ตู้ส้ำนักงำน                     งวด
เดือน มีนำคม 2564

21,271.60 บำท 21,271.60 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ้ำกัด        
 รำคำ 21,271.60 บำท

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล 
จ้ำกัด รำคำ 21,271.60 
บำท

รำคำต้่ำสุด 16/2562                   1 
กุมภำพันธ์ 2562

3 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน กุมภำพันธ์ 
2564

4,655.39 บำท 4,655.39 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)        
       รำคำ 4,655.39 บำท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย)               รำคำ 
4,655.39 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.003   วันท่ี 28
  กันยำยน  ๒๕๖3

4 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง มีนำคม 2564 6,000.00 บำท 6,000.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 6,000.00 บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
6,000.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0057 วันท่ี 2 
มีนำคม  ๒๕๖4

5 ซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน มีนำคม 2564 1,669.20 บำท 1,669.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด               
รำคำ 1,669.20 บำท

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ำกัด  
       รำคำ 1,669.20 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0052   วันท่ี 2
 มีนำคม ๒๕๖4

6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 
6 รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 14,443.15 บำท  14,443.15 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด รำคำ 
14,443.15 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด รำคำ 14,443.15 
บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0054   วันท่ี 
10   มีนำคม  ๒๕๖4

7 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

 2,830.00 บำท  2,830.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด รำคำ 
2,830.00 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด รำคำ 2,830.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0055   วันท่ี 
10   มีนำคม  ๒๕๖4

8 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
ตรวจรำชกำรและนิเทศกรณีปกติ 
รอบท่ี 1 ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
เขตสุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ใน
ระหว่ำงวันท่ี 10 - 12 มีนำคม 2564 ณ 
เขตสุขภำพจิตท่ี 4 จังหวัดนครนำยก 
จ้ำนวน 36.589 ลิตร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,000.0๐ บำท 1,000.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 1,000.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
1,000.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0056   วันท่ี 9
  มีนำคม  ๒๕๖4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2564



9 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมควำม
รอบรู้สุขภำพจิตและพฤติกรรมสุขภำพจิตท่ี
พึงประสงค์ เขตสุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 
2564 ในวันท่ี 24 มีนำคม 2564 ณ 
สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตอ่ำงทอง 
ต้ำบลไชยภูมิ อ้ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง 
จ้ำนวน 26.276 ลิตร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

700.0๐ บำท 700.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 700.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
700.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0064   วันท่ี 
19  มีนำคม  ๒๕๖4

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเส่ียงเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง
สุขภำพท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ในวันท่ี 
5 เมษำยน 2564 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อยุธยำ อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ้ำนวน 1,020 แผ่น 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

408.00 บำท 408.00 บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.นิศรำ  ผ่องใส  
             รำคำ 408.00 บำท

ร้ำนก๊อปป้ี ปร้ิน โดยน.ส.
นิศรำ  ผ่องใส               
รำคำ 408.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0062   วันท่ี 
26  มีนำคม  ๒๕๖4

11 ซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงสุขภำพท่ี 4 
ปีงบประมำณ 2564 ในวันท่ี 5 เมษำยน 
2564 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยำ 
อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ้ำนวน 24 แพ็ค

 886.00 บำท  886.00 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ้ำกัด สำขำ 
ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต รำคำ 886.00 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ้ำกัด สำขำ ฟิวเจอร์พำร์ค
รังสิต รำคำ 886.00 บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0063  วันท่ี 
26   มีนำคม  ๒๕๖4



12 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงผ่ำน
ระบบ School Health HERO เขตสุขภำพ
ท่ี 4 ปีงบประมำณ 2564 ในวันท่ี 5 
เมษำยน 2564 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อยุธยำ อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ้ำนวน 56.32 ลิตร 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,500.0๐ บำท 1,500.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 1,500.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
1,500.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0065   วันท่ี 
26  มีนำคม  ๒๕๖4



แบบ สขร.1

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
ตรวจประเมินสุขภำพจิตด้วยเคร่ือง Bio 
Feedback และให้ค้ำปรึกษำด้ำนสุขภำพจิต
เบ้ืองต้นโรงพยำบำลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 ต้ังแต่วันท่ี 8 เมษำยน 2564 ถึงวันท่ี 9 
เมษำยน 2564 จ้ำนวน 26.160 ลิตร 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

700.0๐ บำท 700.0๐ บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำน้้ำมัน
เช้ือเพลิง รำคำ 700.0๐ บำท

บริษัท/ห้ำงร้ำนผู้ท้ำกำรค้ำ
น้้ำมันเช้ือเพลิง รำคำ 
700.0๐ บำท

รำคำต้่ำสุด สธ ๐๘๑๑.๑/พ.0069   วันท่ี 7
  เมษำยน  ๒๕๖4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 ปทุมธานี

วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2564


